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 چکيده

.  است   کاربردی  نوع  از  هدف  لحاظ  از  و  همبستگی  پیمایشی  -توصیفی  تحقیق  روش  لحاظ  از  حاضر  تحقیق

  مشهد  ساز  انبوه  هایپروژه  عملیاتی  و   ستادی  کارشناسان  و  مهندسین  شامل  تحقیق  این  در   آماری  جامعه

  است،  آمده  دست  به نفر  132  کوکران  فرمول جدول  کمک با نمونه  حجم باشد،می نفر 200 تعداد  به
  پرسشنامه،  دو  از  اطالعات  آوریجمع.  است  شده  توزیع  پرسشنامه  تصادفی  گیری  نمونه  کمک با  سپس

  استفاده  شغلی  استرس  استاندارد  پرسشنامه  و(  1391)همکاران  و  درویش  استاندارد  پرسشنامه  پرسشنامه

  روایی  اند،شده  بندی  قسیم ت  لیکرت  ایدرجه  پنج  طیف  اساس  بر  مذکور  پرسشنامه  دو  هر  که.  است  شده

.  است   شده   سنجیده  کرونباخ  آلفای  ضریب  کمک  با  هاآن  پایایی  و  است  رسیده  راهنما  استاد تأیید به  آن
  استنباطی  تحلیل  برای.  گردید  SPSS  افزار  نرم  سیستم   وارد  پرسشنامه،  طریق  از  شده  گردآوری  هایداده

  لموگروفوک  آزمون  شامل  آماری  مختلف  هایآزمون  از  هاداده  آماری تحلیل و  تجزیه  منظور  به  متغیرها

  استراتژیک مدیریت  داد  نشان  فرضیه  تحقیق  نتایج.  شد  استفاده  ساختاری   معادالت  آزمون  و  اسمیرنوف
  شیوع به  توجه  با  مشهد  سازی  انبوه  هایپروژه  در  شاغل  پرسنل شغلی  استرس  کاهش بر انسانی  منابع

 .بود  گذار  تاثیر  درصد  80  منفی  کرونا  ویروس

مدیریت استراتژیک منابع انسانی، کاهش استرس شغلی، انبوه سازی، ویروس    :يديکل واژگان
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 مقدمه
 اصلی  مباحث و پیشرفته  صنعتی  دنیای  مشکالت از  یکی هاسازمان و  کارگران کار  راندمان روی بر  آن  تاثیر و استرس موضوع

  با شدن مواجه صورت  در توانمی شغلی  استرس منابع نمودن مشخص با. است  داده اختصاص خود به را سازمانی رفتار  مدیریت
 کاهش را  کار  محیط  زای  استرس منابع  امکان  صورت در  یا داد افزایش را زا استرس  منابع  با  مقابله  قدرت  کارایی، افزایش جهت  آن

  این  در. نباشد  هماهنگی  فرد  هایخواسته  و هاقابلیت ها،توانائی  با شغلی  نیازهای بین  که  دهدمی  رخ  وقتی شغلی  استرس  داد

 هم فرد هایخواسته با آن هماهنگی عدم  به  بلکه فرد  هایقابلیت و هاتوانائی  با شغلی  ضروریات هماهنگی عدم  به  فقط  نه  تعریف
  نباشد،  اوست عالقه  و  خواسته  مورد آنچه با متناسب  رودمی  انتظار  فرد  از شغل یک  در آنچه  دیگر  عبارت  به. است  شده  توجه

  مدیریت کارایی افزایش  با و نمود  ریزی  برنامه خاص بطور روانشناختی  رفتار این  به است  نیاز این  بنابر.  دهدمی  رخ  شغلی استرس

 پرداخته   پژوهش  کلیات بیان به فصل  این  در.  داد نشان  واکنش  عمقی  بطور پرسنل  روانی  و  روحی نیازهای  تامین  در  استرس

 .شودمی
 

 بيان مساله

  بدیهی. شودمی یاد سازمان سرمایه ترینارزش با و  استراتژیک شریک  بعنوان انسانی  نیروی از یکم  و بیست سده  به  ورود با

  هایقابلیت مختلف  کارکنان  سازمان  هر  در. کندنمی کفایت  آن  داشتن  صرف  و  شودنمی حاصل  خود  خودی  به سرمایه  است

 هایسبک  باید هاقابلیت  از  دسته  هر  با  متناسب  شرکت  استراتژی  با  هاآن پیوند  و هاقابلیت  این  ارتقای  برای  و  دارند  متفاوتی

  انسانی منابع  مدیریت ساختن  مرتبط  از  انسانی منابع  استراتژیک  مدیریت[. 1]شود  گرفته  نظر در  متفاوتی انسانی منابع  مدیریت
 و  پذیری انعطاف بتوان  که سازمانی فرهنگ ایجاد و سازمان عملکرد بهبود برای  استراتژیک مدت  بلند و مدت کوتاه هایهدف با

  به که  است  موضوعی سازمان،  کلی  استراتژی با انسانی  منابع  استراتژی  میان تناسب  و  هماهنگی  ایجاد. کرد  تقویت  را  خالقیت

  منابع  استراتژیک  مدیریت. است  شده مطرح ها،سازمان وری-بهره  و  عملکرد بهبود  در گذار تاثیر هایمولفه  مهمترین از  یکی  عنوان
[.  2]شودمی  پایدار رقابتی مزیت  به رسیدن برای  تالش در انگیزه با و متعهد  ماهر،  کارکنان  از سازمان مندی بهره موجب انسانی

  شاهد شده گرفته  نظر در  کشور برای کرونا بحران  مدیریت که  تمهیداتی  و  گذشته ساله  یک  در  کرونا ویروس  شیوع به  نگاهی با

  بر عالوه  هامحدودیت این  قطع بطور  هستیم، ویروس این شیوع  از جلوگیری و ابتال  از  پیشگیری  منظور به  خاصی هایمحدودیت

 و  مشکالت با  نیز  را  ساز  انبوه  و ساختمانی  هایپروژه  کار،  و  کسب  نقاط  دیگر  و  بازارها  و  خدماتی مشاغل  میتما  کردن  درگیر
 در  شاغل انسانی منابع  و  پرسنل  روی بر  را خود  تاثیر اولین معضالت  و مشکالت این  و  است کرده  رو  به  رو خود خاص معضالت

  انتشار  از ترس کار، محیط در  ویروس به ابتال از ترس اقتصادی، مشکالت پروژه، تعطیلی  از ترس. است  گذاشته عمرانی هایپروژه

  که نموده ایجاد پرسنل میان  در را نگرانی این  همه شغل  با  مرتبط دیگر عوامل  و خانواده به کار محل  از ویروس کردن درگیر  و
 هاییاستراتژی ارائه با  انسانی  منابع  مدیریت است الزم و. است شده  پرسنل  میان در  ناخواسته و حد از بیش استرس  ایجاد موجب

 تاثیر میزان که است سوال این به  پاسخ  دنبال به تحقیق این این  بنابر.  بگیرد  عهده  به  را امور  مدیریت  استرس کاهش  با  همراستا

 است؟  چقدر  مشهد سازی انبوه هایپروژه در  شاغل  پرسنل  شغلی  استرس کاهش  بر انسانی  منابع استراتژیک  مدیریت

 

 ضرورت تحقيق

  هافعالیت  و  صنوف میتما روی  بر  نامطلوب تاثیرات  ویروس این  و گذردمی  ایران کشور  در  کرونا ویروس  شیوع از  یکسال  تقریبا

  انتشار  از  پیشگیری و  ویروس  کنترل  منظور  به  بارها و  بارها  و  نبوده  نصیب بی تالتم این از  نیز سازی انبوه  هایپروژه  است،  گذاشته

  انسانی منابع  به روانی و روحی آسیب  بیشترین  هاپروژه تعطیلی با  بین این در.  است شده کشیده  تعطیلی به  دیگر  صنایع همچون

 و. است شده کاری شرایط و شیوع  شرایط از  نگرانی  و استرس موجب و  است شده وارد  سازی انبوه هایپروژه در  شاغل پرسنل و
 ادامه  به  پرسنل و  نیرو  حداقل  با  و  اندشده  نیرو  تعدیل  به  مجبور  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  لحاظ  به هاپروژه  این موارد  اغلب در

.  شد  خواهد کیفیت  کاهش  یا و  هزینه افزایش موجب  مدت  بلند در ساخت،  زمان  شدن  طوالنی  بر عالوه امر  این که  اندپرداخته  کار

  مدیریت مانند  ابزارهایی  از  گیری  بهره با پرسنل  میان  در  استرس  کاهش  و  استرس  مدیریت  کارایی  افزایش  منظور به بنابراین
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 چرخ کرونا  بحران  و زمان این در پروژه اهداف با  همراستا  هایاستراتژی ارائه با تا  نمایدمی پیدا ضرورت انسانی منابع استراتژیک

 .  بچرخاند بیشتری سرعت  با را ساز انبوه هایپروژه

 

 هدف پژوهش

 توجه  با مشهد سازی  انبوه هایپروژه  در  شاغل  پرسنل  شغلی استرس کاهش  بر  انسانی  منابع استراتژیک  مدیریت تاثیر  بررسی
 .  کرونا ویروس شیوع  به

 

 فرضيه تحقيق

 شیوع به  توجه با مشهد  سازی  انبوه هایپروژه  در شاغل پرسنل شغلی  استرس کاهش بر  انسانی منابع  استراتژیک  مدیریت

 . دارد  معناداری و مثبت تاثیر  کرونا ویروس

 

 سوال تحقيق

 توجه  با  مشهد سازی انبوه  هایپروژه  در  شاغل  پرسنل  شغلی استرس کاهش  بر میزان  چه  به  انسانی  منابع  استراتژیک  مدیریت

 است؟  گذار  تاثیر  کرونا ویروس شیوع  به

 مدیریت استراتژیک منابع انسانیشناخت 

 تأکید  انسانی منابع توسعه بر بیشتر  آن  در و است شایستگی  بر مبتنی  مدیریتی روش  یک انسانی منابع استراتژیک  مدیریت

.  کرد  تهیه آن از دومی یا  کامل  نسخه تواننمی که چیزی و  معامله  قابل  غیر  دوام،  با  منابعی به  انسانی  منابع  تبدیل  یعنی  شود،می
  هایسرمایه هاانسان یا  افراد  که سبب بدان  ویژه به. است هاویژگی این  با  منابعی  دادن  توسعه پایدار،  یا ثبات با  رقابتی مزیت رمز

  استراتژی   با  تواندنمی افراد،  مدیریت  فرآیند در  روشی  عنوان  به  انسانی،  منابع استراتژیک  مدیریت  سازمان،  در.  هستند  سازمان  اصلی

 و هاسیاست  ساختن  مرتبط  منظور به انسانی منابع  استراتژی  اجرای  و تدوین فرآیند  واقع،  در.  باشد نداشته  رابطه انسانی منابع
 تشکیل  را  انسانی  منابع  استراتژیک مدیریت  اصلی  رکن  سازمان،  هایهدف  و  استراتژیک  هایهدف  با  انسانی  منابع  هایروش

  سازمان یک  موفقیت  عدم یا  موفقیت عنصر ترینکلیدی عنوان به  سازمان در شاغل  افراد  و انسانی  منابع بالطبع  پس. دهندمی

.  سازد  حاصل  را مندی  بهره حداکثر سرشار  منابع این  از  تواندبه که  است انسانی منابع  مدیریت  هنر و کنندمی  ایفا اساسی  نقش

 تر،مناسب  خدمات افزایش  خصوص در رجوع ارباب و  مشتریان انتظار  کارکنان،  تعهد افزایش و  ایجاد کار، نیروی وری بهره افزایش
  منابع  استراتژیک  مدیریت تغییر حال در  هاینقش  از  بخشی سازمانی،  هایاستراتژی  اجرای و تدوین  در کار نیروی نقش  افزایش

 دوحوزه  به را اثربخشی  که  است  هاسلیدکندمی  مطرح  را  انسانی  منابع  مدیریت اثربخشی  بحث  که  افرادی  جمله از[.  3]است  انسانی

  مدیریت  به انسانی  منابع  مدیریت تا شودمی  باعث استراتژیک اثربخشی. استراتژیک اثربخشی و فنی  بخشی اثر. است کرده  تقسیم
 افراد هایتالش تنظیم به مربوط  که  هاییفعالیت همه تجمیع: شودمی  تعریف  صورت این  به  و  یابد تغییر استراتژیک  انسانی منافع

  انسانی  منابع  مدیریت  اصلی  مفاهیم  مورد در  را زیر  مفروضات تعریف  این.  است شرکت یک  استراتژیک  اهداف به رسیدن  برای

 : داندمی مسلم استراتژیک

 .  هاشرکت  آینده و درحال  انسانی منابع  به توجه ـ
 . استراتژیک اهداف با  انسانی  منابع  مدیریت  اهداف  بین  تعامل و  ارتباط ـ

 . مناسب  مکان و درزمان مناسب هایمهارت  با جودکارکنانی و  درقالب استراتژیک  رقابتی مزیت  ایجاد ـ

   [.4]انسانی  منابع  درحوزه  اطالعات فناوری دستاوردهای  جدیدترین  از استفاده ـ
 :  یابدمی تمایز  سنتی  انسانی  مدیریت  از  مشخصه دو  با  استراتژیک  انسانی منابع  منابع  مدیریت

 .  انسانی  منابع  مدیریت  به سازمانی سیستمی ورویکرد توجه ـ 1

 .  سازمان در شرکت  برعملکرد  انسانی منابع  مدیریت  اثرات  به توجه ـ 2
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  که نکته  این  از  شدن  مطمئن  و  تضمین طریق  از  استراتژیک  قابلیت  خلق  انسانی، منابع  استراتژیک  مدیریت  اساسی  هدف

   [.5]است برخوردار  پایدار  رقابتی مزیت  به  حصول  راستای در تالش برای انگیزه  با و متعهد ماهر،  کارکنان از سازمان

 :  باشدمی  ذیل شرح  به  است  شده  مشخص شاد و  سالم کار  محیط یک برای  که  اقداماتی  مجموعه
 استقالل هایبرجنبه و سازدمی دخیل گیریتصمیم درفرآیند را  کارکنان که  هاییسیاست و  هابرنامه:  کار در بودن درگیر ـ 1

 .  کندمی تاکید سازی توانمند و  مدیریتی خود هایتیم شغلی،

  هایشانمهارت و دانش  افزایش منظور به  کارکنان برای را هاییفرصت  که هاییسیاست  و  هابرنامه:  کارکنان توسعه و رشد ـ 2

 . مستمر  آموزش  و  شغلی کارآموزی هایدوره  مانند  مختلف هایموقعیت  در  مهارت و  دانش  این از استفاده  همچنین  و آوردمی فراهم
  مانند. آوردمی  فراهم  کارکنان  برای  پولی غیر و پولی هایپاداش که  هاییسیاست  و  هابرنامه:  کارکنان از قدردانی و درک ـ3

 . . . .  و  هانامه تقدیر و  هامهمانی  مانند  غیرپولی  هایپاداش و  سازمان در  ایدوره  هایجشن پاداش، و دستمزد

.  کنند  برقرار تعادل کاری غیر  و کاری زندگی  بین کندمی کمک  افراد به که هاییوسیاست  هابرنامه: کاری زندگی  تعادل ـ4
 .  سازمان رفاهی  امکانات  از استفاده  برای  خانواده و دوستان  به  دادن اجازه و  کودکان مزایای تدارک نعطف، کاری  هایبرنامه  مانند

 ایمنی  موضوعات  بر  تاکید  با دارند،  تاکید کار  محل  بهداشت سنتی مفاهیم بر  که  هاییوسیاست  هابرنامه:  ایمنی و  بهداشت ـ 5

  [.6]استرس  مدیریت هایآموزش و سالمت هایآزمایش ایمنی،  هایآموزش  مانند.  بهداشتی و

 استرس شغلی چيست؟

  ایجاد  باعث  تواندمی  او  کاری  فعالیت  در تغییر یا و  ندارد خوانی  هم  او اطالعات  و هاتوانایی با که کاری  در  فرد کارگیری به

 ارتباط فرد کاری  محیط  با مرتبط عوامل  یا  کاری محیط  با  که است استرس  نوعی  شغلی  استرس کلی  طور  به. شود  فرد در استرس
 . دارد

 را  سازمانی استرس  شود  استرس  ایجاد  باعث است ممکن اهداف تغییر  یا  جدید آوری فن همچون  کاری  هایفعالیت در تغییر

   [.7]کرد گیری اندازه کار کیفیت و  گریزی کار مقیاس  با  توانمی

 پيامدهاي اجتماعی ناشی از ویروس کرونا

 در نیز  ان اجتماعی  آثار که  میشود محسوب دنیا کل  در  اجتماعی  بزرگ  رخداد یک کرونا همچون  بیماری یک گیری  همه

 زلزله   و سیل  چون  طبیعی بالیای  و  حوادث همچون کرونا  بیماری  گیری همه  شناسی، جامعه  دیدگاه  از.  باشدمی  مشهود جهان
  بیشتر  هابیماری کنترل  و ایجاد  در انسان دخالت  میزان البته. شودمی  اجتماعی فجایع  سبب  و  داده  رخ گاه به  گاه که باشدمی

 خواهد پی  در  را  تری گسترده  اجتماعی  اثرات باشد  تر گسترده  بیماری شیوع  هرچه  و  باشدمی ...و  زلزله  و سیل چون  ازحوادثی

 فرد  کنترل  قدرت کاهش  همچون فردی  زندگی و اجتماعی  ساختارهای  اشفتگی  شاهد حساس  شرایط این  در که  طوری  به. داشت
 . هستیم  زندگی  جریان  پذیری  بینی پیش کاهش و

 زدن، ماسک  چون  تدابیری.  داد  ارائه جامعه  در  بیماری  انتشار  کاهش  جهت  تدابیری  اول  روزهای  همان  از  بهداشت  وزارت

 امد و رفت  در  محدودیت ایجاد و کردن جدا معنای به قرنطینه.  شد گرفته نظر  در  افراد جهت قرنطینه و اجتماعی  گذاری  فاصله

 احساسی نیز امنیت  عدم کند  پیدا انتشارکاهش  و ابتال خطر دارندتا  قرار مسری بیماری معرض در  آنها که است  شرایطی در  افراد
 هراس. است  امده وجود  به  آینده  برای  ریزی  برنامه و  بینی  پیش  عدم و  زندگی  روال  شدن  مختل  و  خانگی  قرنطینه  بدنبال  که است

 . افزود  توانمی شرایط این  به  نیز را. . . . و  شغل دادن دست از و  مادی مشکالت از  هراس مرگ، از  هراس  شدن، بیمار از

 این  گیری همه  بدنبال.  باشدمی  اجتماعی  ساختارهای در  اختالل  ی مایه  دست اجتماعی،  اشفتگی که  باشدمی  ذکر شایان
 را اجتماعی  منفی  و مثبت پیامدهای شوند،می  اجتماعی زندگی  فروپاشی  و  نابسامانی سبب طبیعی بالیای  همچون که  بیماری

  خودخواهی   و  اجتماعی تفاوتی  بی  آن  دنبال  به و  شده  اجتماعی  قواعد  تضعیف  و اشفتگی سبب  شرایط  این  طرف  یک از.  دارد  بدنبال

 نظر در جامعه در  هم  را کرونا ویروس شیوع  از ناشی اجتماعی مثبت پیامدهای  باید اما.  است  داده افزایش  را  فردی طلبی  نفع و
  عاطفی،  مناسبات و  روابط  تقویت  خیریه،  هایفعالیت  توسعه مردم، همکاری  اجتماعی، همبستگی  تقویت  شاهد  که طوری  به.  گرفت

 خانواده تحکیم زمینه  در  کرونا  اجتماعی  باپیامدهای رابطه  در. هستیم جامعه  در یاری دگر  و کار انگیزه  افزایش  خانواده، تحکیم

 ترس، چون ان  پیامدهای و  شده قلمداد  تهدید  یک  صرفا  نباید  کرونا  ویروس که کرد  اشاره  اسکندریان غالمرضا گزارش  به توانمی
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  نیز را مثبت  پیامدهای و  کندمی ایجاد  جامعه در را  هاییفرصت  تهدیدها، تمام  با  بلکه بود  نخواهد  نامطلوب و  منفی  کامال  اضطراب

  اعضای  میان در  را خانواده  افراد با  وتعامل  گفت  و گپ خانگی  قرنطینه  و  کرونایی  شرایط  مثال طور به.  داشت  خواهد  همراه به

  قرنطینه  داشتند،  کمتری  توجه خانواده به و  بوده کار  سر وقت  تمام که  افراد  از خیلی که  طوری به. است  داده  گسترش خانواده
   [.8]است کرده  فراهم خانواده  اعضای بودن  باهم  برای را فرصتی  خانگی

 

 يشينه پژوهشپ

 جمع  با  تحقیق  این در.  پرداخت سازمان در موفقیت و  انسانی منابع  استراتژیک  مدیریت بررسی  به  تحقیقی  در(  1399)خجیر

 گسترش برای ایحرفه اخالق کاربرد و هاآن  ضرورت و  مفهوم و استراتژیک  مدیریت و  انسانی منابع  مدیریت  کردن لیست و آوری
 [.9]شود گذاشته  صحه  سازمان توسعه در هدفمند  ریزی  برنامه و انسانی نیروی اهمیت  به که شده  سعی سازمان اهداف

 تامین  سازمان  در  سازمانی عملکرد  بر  انسانی  منابع  استراتژیک مدیریت  تاثیر به  تحقیقی در(  1399)  همکاران  و  استادی

 تاثیر سازمانی  عملکرد بر انسانی منابع استراتژیک  مدیریت که دهدمی نشان تحقیق هاییافته.  پرداختند اردبیل استان اجتماعی

  پیش  را سازمانی  عملکرد  تغییرات  61/0 انسانی منابع  استراتژیک  مدیریت که دهدمی نشان بتا  ضریب  و  دارد  داری معنی مثبت
  توسعه  و  آموزش  29/0  منعطف  کاری  هایبرنامه  41/0  برابر شغلی  هایفرصت که  دهدمی  نشان  نتایج  همچنین.  کندمی بینی

  نتیجه  در. کندمی بینی  پیش  را سازمانی عملکرد  تغییرات  48/0 مدیریت توسعه  و 45/0 دقت با  استخدام  44/0 انسانی  نیروی

 [.10]یابدمی افزایش  سازمانی عملکرد میزان انسانی،  منابع استراتژیک  مدیریت بکارگیری  با  که گفت  توانمی
  میانجی نقش به توجه  با سازمانی عملکرد  بر  استراتژیک  انسانی منابع  مدیریت  تاثیر  به  تحقیقی  در(  1399) نفری و  بهروزی

  مدیریت(  1: داد  نشان هاداده  تحلیل  از  حاصل  نتایج.  پرداختند( البرز  استان وپرورش  آموزش  اداره:  موردمطالعه)کارکنان روابط جو

  بر  استراتژیک  انسانی منابع  مدیریت( 2. است تاثیرگذار سازمانی عملکرد  بر کارکنان روابط  جو  طریق  از استراتژیک انسانی منابع

  بر  کارکنان  روابط جو(  4 و دارد  تاثیر  کارکنان روابط جو بر استراتژیک انسانی  منابع  مدیریت(  3. است تاثیرگذار سازمانی  عملکرد
 [.11]دارد معناداری تاثیر سازمانی  عملکرد

  عملکرد  بهبود  در  کلیدی شاخصی  انسانی منابع  استراتژیک  مدیریت  استقرار به  تحقیقی در(  1399)  همکاران  و  سرفرازی

  سازمانی  عملکرد بهبود در  کلیدی  شاخصی انسانی  منابع استراتژیک  مدیریت استقرار  بیان  به حاضر تحقیق در.  پرداختند  سازمانی
 تحقیقات  نتایج اساس بر. است قرارگرفته  بحث  مورد  سازمانی عملکرد  با آن  ارتباط  نهایت در  و  شد پرداخته آن با مرتبط مباحث

  عملکرد بهبود نتیجه در  و  افزایی هم به منجر رفتارسازمانی  استراتژی  و انسانی منابع  استراتژی بین  هماهنگی وجود  شده انجام

 و بررسی  مورد مختلف  تحقیقات  در جهان مختلف  هایبخش  در  انسانی  منابع  استراتژیک مدیریت پیامدهای  گرددمی  سازمان
 [.2]باشدمی هاسازمان  عملکرد و  وری بهره  به  منجر انسانی منابع  استراتژیک  مدیریت  اجرای عمق. است  گرفته  قرار  ارزیابی

  نشان تحقیق  نتایج. پرداختند ایجاده نقل و حمل اقتصاد  بر کرونا ویروس تاثیر  به تحقیقی  در(  1399)  همکاران و سیاهپور

  طی  را آسیب ترین  جدی  ایجاده نقل و حمل صنعت کرونا، ویروس  شیوع از پس نقل  و حمل وسایل تردد  میزان کاهش با  داد

 [.12]شد متحمل  گذشته هایسال
  مطالعه:  آن  مدیریت  هایشیوه  و روان سالمت  بر هااپیدمی  طول در  قرنطینه آثار  به  تحقیقی  در(  1399)نگاه  سجاب و حافظی

  قرنطینه جانبی  عوارض کاهش  منظور  به. شود انجام  مدرن و  علمی  هایروش  براساس  باید قرنطینه:  گیری  نتیجه.  پرداختند نقلی

 از  جلوگیری  و  کافی اطالعات  مالی،  حمایت  روان،  بهداشت خدمات  ارائه  قرنطینه،  زمان  مدت قبیل  از  هاتوصیه برخی  توانمی
 توضیح را هاپروتکل  به  مربوط  اطالعات و قرنطینه واضح  دالیل قرنطینه  از  قبل  دوره در  باید مقامات.  نمود  رعایت را زنی برچسب

 هایپروتکل  طراحی  اضطراب،  و  استرس  کاهش  برای کند،می  تغییر قرنطینه طول  در زندگی معمول شیوه  که  آنجایی  از. دهند

 [.13]باشدمی ضروری کودکان و  والدین  سالمندان، بیمارستان،  کارکنان برای  مختلف

  سازمانی پذیری  جامعه  و سازمانی وریبهره بر سازمانی  هوش آموزش  اثربخشی  به  تحقیقی  در(  1399)  همکاران و  ضمیری
 وریبهره افزایش  باعث  سازمانی هوش  آموزش داد،  نشان هاداده  تحلیل از  حاصل  نتایج.  پرداختند  شغلی  استرس  دارای  کارمندان  در

 [.14]شد کنترل گروه  با مقایسه در  آزمایش گروه شغلی استرس  دارای  کارکنان  سازمانی  پذیری جامعه و  سازمانی
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  شغلى  استرس  و  گرا مثبت  سازمانى رفتار  اساس  بر شغلى  بهزیستى بینی پیش به  تحقیقی در(  1399)  همکاران  و  زارعی

 و  منفی  رابطه  کارکنان  شغلی  استرس  با شغلی  بهزیستی بین  که  داد نشان  کلی  طور  به  پژوهش نتایج. پرداختند  شده  ادراک

  رگرسیون  تحلیل نتایج  و  دارد  وجود  معناداری  مثبت  رابطه  کارکنان  مثبت  سازمانی  رفتار  با شغلی  بهزیستی  بین  و  معناداری
 و شغلی  استرس بین  پیش  متغیرهای  توسط  افراد  شغلی بهزیستی  تغییرات  از  درصد 52  داد  نشان  همزمان  روش به چندگانه

 [.15]شودمی تبیین روانشناختی  بهزیستی

 میشادکا  و  آوری  تاب  با  شغلی  استرس  و هیجانی  هوش  ارتباط  بررسی به  تحقیقی  در(  1399)  مددی  و  هرفته  کربالیی

 افزایش با یعنی  دارد  وجود  معناداری  و مثبت  رابطه  آوری  تاب  و هیجانی  هوش بین که  داد نشان  پژوهش  این  نتایج. پرداختند
.  یابد می کاهش آوریتاب  شغلی استرس  افزایش  با  که شد  مشاهده  همچنین.  یابدمی افزایش  آوری  تاب میزان  هیجانی هوش نمره

 [.16]دارد وجود  معناداری  مثبت رابطه نیز میشادکا و آوری تاب  بین که  شد  مشخص طرفی از

 

داده  هاابزار جمع آوري 

  اطالعات  گردآوری  دقت  اساس  بر  هافرضیه  آزمودن  که  است  مهم  بسیار  ایمرحله  پیمایش  روش  در  اطالعات  گردآوری
 برای راه بهترین پژوهش  اهداف  به  توجه  با.  باشد  راهگشا تواندمی زیر سواالت  به پاسخ  ها،داده  گردآوری از قبل. است  پذیرامکان

 استفاده نظران صاحب و افراد  با  مصاحبه و  متعدد  مطالعات  از  پس.  شد  داده تشخیص  نامه  پرسش  از استفاده  اطالعات  آوری جمع

 :  است  قسمت  3 شامل تحقیق این  نامه  پرسش.  گردید  مشخص تحقیق برای استاندارد هایپرسشنامه از
  بیشتر  وضوح  ایجاد  جهت  آن  تکمیل  نحوه  و  پرسشنامه  از  مختصری  توضیح  شامل: پاسخگو  به  دادن  آگاهی  بخش(  الف

 .  باشدمی  دهندگانپاسخ

  شامل بخش  این.  است  پاسخگویان  شناختی جمعیت و  کلی  اطالعات  کسب هدف  عمومی، سواالت  در: عمومی سواالت( ب

 . شود-می  شامل  را سمت و  کار سابقه تحصیالت، سطح  مانند  مواردی و است سوال سه
  استفاده(  1391)همکاران و  درویش استاندارد پرسشنامه از  تحقیق این در: انسانی منابع استراتژیک  مدیریت نامهپرسش( ج

(  1جدول) در  . است ایگزینه  5 مقیاس اساس  بر سوال هر  با مرتبط  هایگویه.  باشدمی  بعد 6 و  سوال  27  دارای  پرسشنامه.  گردید

 نشان داده شده است.

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی  نامهپرسششيوه کد گذاري سواالت ( 1)جدول

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم هرگز

5  4 3 2 1 

 

با هر یک از سرفصلسوال   باشدمی(  2)ها به شرح جدول  های مرتبط 

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی  نامهپرسشسرفصل هر یک از سواالت ( 2)جدول

 شماره سواالت مرتبط سرفصل سواالت ردیف

 5الی   1 استراتژی رهبری هزینه 1

نیروی کار قراردادی 2  10الی  6 استراتژی 

 13الی   11 استراتژی متخصص متعهد 3

پیمانکارانه 4  17الی   14 استراتژی 

 23الی   18 استراتژی تمایز 5

 27الی   24 استراتژی سرباز فداکار 6
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پرسشنامه استاندارد استرس شغلیاسترس شغلی نامهپرسشد(    3استفاده گردید. پرسشنامه دارای   : در این تحقیق از 

با هر سوال بر اساس مقیاس باشد. گویهبعد می  7و  سوال  ( نشان داده شده است.3جدول)در ای است. گزینه  5های مرتبط 

 استرس شغلی  نامهپرسششيوه کد گذاري سواالت ( 3)جدول

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم هرگز

5  4 3 2 1 

 

با هر یک از سرفصلسوال  باشدمی(  4)ها به شرح جدولهای مرتبط 

 استرس شغلی  نامهپرسشسرفصل هر یک از سواالت ( 4)جدول

 شماره سواالت مرتبط سرفصل سواالت ردیف

 7الی   1 تقاضا 1

 14الی   8 کنترل 2

 18الی   15 حمایت همکار 3

 23الی   19 حمایت مدیران و سرپرستان 4

 27الی   24 ارتباط 5

 32الی   28 نقش 6

 35الی   33 تغییر 7

 روایی

 پژوهش  علمی کیفیت خود، امر  این  که نمود خواهد  تضمین را  تردقیق  نتایج  نتیجه در و هاداده کیفیت ،دقیق ابزار از استفاده
 .  شد خواهد  داده توضیح ادامه در که  است  پایایی و روایی ها،سنجه درستی آزمون برای  عمده معیار دو. داد خواهد  افزایش را

. خیر؟   یا کند گیریاندازه را شده طراحی  آن  برای ابزار که  هاییویژگی تواندمی گیریاندازه ابزار که است آن روایی از مقصود

 سازه روایی  و  صوری  روایی  از نامه،پرسش  روایی  برای  حاضر  تحقیق  در که  دارد  وجود  مختلفی  هایروش  روایی،  سنجش  برای

 تحقیقات  از  شده  استخراج  هایمؤلفه  به  توجه با  سؤاالت  تحقیق،  این ینامهپرسش  در  صوری  روایی  بررسی  برای. شد  استفاده
  هاگویه  بودن  فهم  قابل جهت در  تا  شد  درخواست نظرانصاحب  سایر  و مشاور و  راهنما اساتید  از و  گردید  مشخص  گذشته معتبر

  با  آن انطباق  میزان و  تأیید آن صوری روایی نظران،صاحب و اساتید توسط  نامهپرسش ارزشیابی و  بررسی  از  پس.  کنند نظر اظهار

  ابتدا. شد  استقاده تاییدی عاملی تحلیل  از سازه  روایی انجام  در. گرفت  قرار ارزیابی  مورد  پژوهش  اهداف  و اجتماعی  هنجارهای
 از منظور  بدین خیر؟  یا هستند  مناسب  عاملی تحلیل برای موردنظر  هایداده تعداد  آیا که شود  حاصل اطمینان مسأله  این از  باید

 دامنه در  شاخص، این. است  گیرینمونه کفایت  از  شاخصی KMO  شاخص. شودمی  استفاده  بارتلت آزمون  و  KMO  شاخص

  این غیر در  و هستند مناسب  عاملی  تحلیل  برای موردنظر  هایداده باشد،  یک  به  نزدیک  شاخص  مقدار اگر. دارد  قرار  یک  تا صفر

 .  باشندنمی مناسب  چندان نظر  مورد  هایداده برای  عاملی  تحلیل  نتایج  ،(5/0 از کمتر  معموالً) صورت
 و  است( همانی  و  واحد ماتریس ریاضی  نظر  از) شده شناخته  همبستگی، ماتریس  هنگام  چه کندمی بررسی بارتلت  آزمون

  باشد،  05/0  از  کوچکتر بارتلت، آزمون  در  داریمعنی  سطح  اگر. باشدمی  نامناسب(  عاملی مدل) ساختار شناسایی  برای  بنابراین

  مناسب  از بعد. شودمی  رد  همبستگی  ماتریس بودن شدهشناخته فرض  زیرا  است، مناسب  ساختار  شناسایی  برای عاملی تحلیل
  مراجعه  اشتراکات جدول به  همگرا، روایی  بررسی  منظور  به بارتلت،  آزمون  شدن  معنادار و KMO  شاخص  مقدار  دادنتشخیص

 مقدار  که-صورتی در باشند، 3/0 باالی شده  استخراج  مقادیر  تمامی که  گیردمی  قرار  پذیرش  مورد زمانی  همگرا روایی.  شودمی

 . شود  گذاشته کنار  تحلیل و  تجزیه  از موردنظر  یگویه  باید  باشد،  3/0  از کمتر  ایگویه  یک  برای اشتراک

 

http://www.racj.ir/


 17 -27 ص، 1400 ، پاییز22شماره ، معماری ایرانمهندسی عمران و در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 پایایی

گیرد استفاده شده است. در این ها مبنای سنجش پایایی قرار میدر این پژوهش از روش آلفای کرونباخ که در بیشتر پژوهش
باشد باشد، آزمون    7/0روند. زمانی که این ضریب بزرگتر از  های آزمون برای سنجش پایایی آزمون به کار میروش، اجزاء یا قسمت

نمره باید واریانس  محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا  برای  پایایی قابل قبولی برخوردار است.  زیر مجموعه سواز  االت های هر 

ا زیر آزمون( و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه  یپرسشنامه )

 کرد. که در آن:  
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Jهای پرسشنامه یا آزمون: تعداد زیرمجموعه سوال 

jS 2

ام  j: واریانس زیر آزمون   
2S واریانس کل آزمون 

برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری و هماهنگی درونی از آنجایی که آلفای کرونباخ معموالً شاخص کامالً مناسبی 

 کمک آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. میان عناصر آن است. بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق به 

 ي تحقيق در نمونه نهایی هاپرسشنامهضرایب آلفاي کرونباخ براي ( 5)جدول

 ضریب آلفای کرونباخ سرفصل سواالت ردیف

 7513/0 مدیریت استراتژیک منابع انسانی نامهپرسش 1

 8817/0 استرس شغلی نامهپرسش 2

 
 شود. اعتبار درونی تائید می (  5در جدول) ضرایب آلفابا توجه به مناسب بودن 

 

 نتایج آزمون فرضيه تحقيق

هاي انبوه سازي مشهد با توجه مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کاهش استرس شغلی پرسنل شاغل در پروژه

 به شيوع ویروس کرونا تاثير مثبت و معناداري دارد. 

 اگر فرض کنیم که:  
Yهای انبوه سازی مشهد= متغیر مالک )وابسته(، استرس شغلی پرسنل شاغل در پروژه 

Xمتغیر پیش بین )مستقل(، مدیریت استراتژیک منابع انسانی = 

های انبوه توزیع متعیرهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استرس شغلی پرسنل شاغل در پروژهبا توجه به نرمال بودن  
 سازی مشهد در نمونه، برای تعیین همبستگی از آزمون معادالت ساختاری استفاده خواهد شد.  

 های زیر را آزمون کنیم: لذا بایستی فرض

0H :  پروژهمدیریت به  استراتژیک منابع انسانی بر کاهش استرس شغلی پرسنل شاغل در  های انبوه سازی مشهد با توجه 

ندارد.    شیوع ویروس کرونا تاثیر مثبت و معناداری 

1Hپروژه با : مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کاهش استرس شغلی پرسنل شاغل در  به  های انبوه سازی مشهد  توجه 

 شیوع ویروس کرونا تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

( استفاده شد. که نتایج مربوط به آن  SEMهای پژوهش از روش آماری مدل سازی معادالت ساختاری)برای آزمون فرضیه
)1)های  را می توان در شکل برازش شامل  مشاهده کرد. شاحص  (  2( و   ,P_value. Df. chi-square, RMSEAهای اصلی 

GFI, AGFI   شکل نشان داده شده است.  زیر در 
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-، تاثير مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر استرس شغلی پرسنل شاغل در پروژهtتحليل مسير بر اساس شاخص ( 1)شکل

 اي انبوه سازي مشهده

 

 
استرس شغلی پرسنل شاغل تحليل مسير بر اساس شاخص ضریب اثر، تاثير مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ( 2)شکل

 هاي انبوه سازي مشهددر پروژه
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هاي برازندگی تاثير مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر استرس شغلی پرسنل شاغل در تحليل مسير شاخص( 6)جدول

 هاي انبوه سازي مشهدپروژه

 
 P RMSEA GFI AGFI مقدار رابطه tآماره 

61/1 13/11 - 8/0- 0001 /0 059/0 92/0 93/0 

برازشمالحظه می(  6)همانطور که در جدول به شرایط معادله ساختاری، شاخص  با توجه  و   61/1معادل    گردد، 

با این دادهدهد مدل نظری با دادهکمتر است که نشان می  3مقدار از   برازش دارند و  دهد پایایی  شوند و نشان میها تأیید میها 
است.  05/0باشد که کمتر از  می  0001/0)سطح معنی داری(   P-valuو از طرفی   059/0معادل    RMSEAالزم را داشته است. 

پروژهtهمچنین مقدار آماره  های انبوه سازی مشهد ، تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر استرس شغلی پرسنل شاغل در 

برقرار میب 96/1و از عدد   -13/11معادل  نیز  لذا در سطح  یشتر است ضمناً سایر شرایط معادله ساختاری   =05.0باشد، 

بر اینکه، مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کاهش استرس شغلی پرسنل شاغل در  فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی 

 پذیریم.  های انبوه سازی مشهد با توجه به شیوع ویروس کرونا تاثیر مثبت و معناداری دارد را میپروژه
 

و پيشنهادات  نتایج 

 توسط  شده  ارائه  مفهومی  مدل بودن  مناسب بررسی  منظور به  ساختاری معادالت یا  مسیر تحلیل مدل  از  پژوهش  این  در
  پرسنل شغلی استرس  کاهش بر  انسانی منابع  استراتژیک  مدیریت:  گردید  مشخص اصلی فرضیه  در و. است شده  استفاده  محقق

  به  توجه  با  داشت  تاثیر درصد  80  منفی  تاثیر  میزان  با کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه با  مشهد  سازی  انبوه  هایپروژه  در شاغل

 و اجتماعی زندگی  در  مهم  هایپدیده  از یکی شغلی  استرس  شد، پذیرفته فرضیه  این  ساختاری معادالت  شروط  دیگر  برقراری

  نداشته وجود تعادلی  کارکنان هایتوانایی  و  شغلی هاینیازمندی بین هرگاه که  باشدمی کار نیروی  سالمتی برای جدی تهدیدی
 و کرونا ویروس  شیوع  کارآمدتر  و بهتر  پیشگیری اندیشی  هم  هایکارگاه  برگزاری با  شودمی  پیشنهاد لذا.  گرددمی ایجاد باشد،

  پرسنل بنفس اعتماد  افزایش و  نماید  تری مناسب  ارتباط ایجاد  مدیران و پرسنل بین  پرسنل،  خالقیت از  استفاده و  فکری توفان

 .  دهند  افزایش را  کرونا ویروس شیوع  از  پیشگیری  منظور  به  پرسنل آمادگی همچنین و
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 نابع و مراجعم

 و   بهبود  ملی  همایش  صنعتی،  واحدهای  در  انسانی  منابع مدیریت  اثربخشی ،1399  س،  ایرانی،  اللهی  فتح [1]
 .تهران کار، و کسب و  سازمان بازسازی

 در  کلیدی  شاخصی انسانی منابع استراتژیک  مدیریت استقرار  ،u،  1399 قوامی،  و ا چین، چیت و  م  سرفرازی، [2]

 .مدیریت و حسابداری  کنفرانس  اولین سازمانی،  عملکرد بهبود

  هایاستراتژی  با  هاآن  رابطه  و  انسانی  منابع  هایشایستگی.  1391.  ب  پناهی،، م  موسوی،.  ر ع  موغلی،.  ح  درویش، [3]
 . هفدهم  شماره  پنجم،  سال  عمومی  مدیریت هایپژوهش.  پتروشیمی ملی  شرکت در  کار و  کسب و  انسانی  منابع

 و  انسانی منابع مدیریت  دراثربخشی انسانی منابع الکترونیکی  مدیریت نقش.  1396.  ز  خانجانی،. م  ابراهیمی، [4]

 .توسعه در اقتصاد و  مدیریت انسجام  المللی  بین  کنفرانس دومین.  e-HRM موفقیت عوامل
 برفرهنگ،   تأکید  با  استراتژیک  انسانی  منابع  مدیریت  مفهومی  مدل.  1392.  ا  س  طباطبایی،  پور  نیلی.  س قنبری، [5]

 .هاوسیستم صنایع مهندسی ملی کنفرانس دومین.  کارکنان توانمندی و آموزش

  مدیریت ادبیات  در  انسانی  منابع  مدیریت  اقدامات  مقایسه.  1396.  ح  م  صبحیه،. هاربابی،.  ط  شرمه،  حصاری [6]
 .  توسعه در اقتصاد و  مدیریت انسجام  المللی  بین  کنفرانس دومین.  پروژه  مدیریت  ادبیات و عمومی

 همایش   دومین.  سازمان انسانی  نیروی وری بهره  بر  شغلی استرس  تأثیر  بررسی.  1394. م  کاظمی، م، خدایاری، [7]

 .ایران حسابداری  و  مدیریت المللی  بین همایش دومین و

 اولین   ایران،  جامعه  در  کرونا  ویروس  اجتماعی  و  روانشناختی  پیامدهای  به  نگاهی ،1399  ق،  ،خواه  روشن [8]
 .تربیت  و  تعلیم فرآیندهای در  کاربردی  هایپژوهش ملی کنفرانس

  المللی بین  کنفرانس اولین سازمان، در  موفقیت و انسانی منابع استراتژیک  مدیریت بررسی  ،1399 ن، خجیر، [9]

 .ساری  حسابداری،  و  مدیریت و صنایع مهندسی در  نوین راهکارهای  و  هاچالش
 در  سازمانی عملکرد بر  انسانی  منابع استراتژیک  مدیریت  تاثیر  ،1399 ج،  رخشانی، و  م عزیزی،  و پ  استادی، [10]

 مهندسی   در نوین  راهکارهای  و  هاچالش  المللی بین  کنفرانس  اولین  اردبیل،  استان  اجتماعی  تامین  سازمان

 .ساری حسابداری، و  مدیریت و  صنایع

 نقش  به  توجه با سازمانی  عملکرد  بر  استراتژیک انسانی  منابع مدیریت  تاثیر  ،1399  ن،  نفری،  و  ا  بهرورزی، [11]
  المللی  بین  کنفرانس  دومین  ،(البرز  استان  پرورش  و  آموزش  اداره: مطالعه  مورد)کارکنان  روابط  جو میانجی

 .حسابداری و  اقتصاد  بانک، تجارت، مالی، امور  مدیریت

 اولین   ای،جاده نقل  و  حمل اقتصاد  بر کرونا  ویروس  تاثیر  ،1399  ر،  ح  معتمد،  و  ب رضایی،  و  ر  ع  سیاهپور، [12]
 .ساری  حسابداری،  و  مدیریت و صنایع مهندسی در  نوین راهکارهای  و  هاچالش  المللی بین کنفرانس

:  آن   مدیریت  هایشیوه و روان  سالمت  بر هااپیدمی طول در قرنطینه  آثار  ،1399  س،  نگاه، سحاب و ا  حافظی، [13]

 .صفر شماره  ،23 دوره نو،  نوید  پزشکی  فصلنامه نقلی،  مطالعه

 آموزش   اثربخشی  ،1399  م،  افشون، و  س  سیاحی،  و ر  ع  عطاش،  و پ  ابراهیمی،  و پ  احمدی،  و  ا  ضمیری، [14]
  پنجمین  شغلی،  استرس  دارای  کارمندان  در  سازمانی پذیری جامعه  و سازمانی  وری  بهره  بر  سازمانی  هوش

 .تهران  پایدار، توسعه  محوریت  با پرورش و آموزش و  انسانی علوم  المللی بین کنفرانس

  سازمانى رفتار اساس بر  شغلى بهزیستى  بینی  پیش  ،1399 س،  فالح، و س کسایی، و م مزلقانی، و س زارعی، [15]
 انسانی،   علوم  حوزه در  نوین تحقیقات  و  مطالعات ملی همایش هفتمین شده،  ادراک  شغلى  استرس و گرامثبت

 .تهران ایران،  کارآفرینی و  مدیریت

 شادکامی،   و آوری  تاب  با  شغلی  استرس  و  هیجانی هوش ارتباط  بررسی  ،1399  ا، مددی،  و  ص  ف هرفته،  کربالیی [16]

 .تهران فرهنگی،  و  اجتماعی  مطالعات  روانشناسی، و  تربیتی علوم در  پایدار توسعه  ملی  کنفرانس هشتمین
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